
П Р О Т О К О Л

зборів суддів Коломийського міськрайонного суду 

Івано-Франківської області

28 квітня 2017 року м. Коломия

О 12 годині 00 хвилин голова Коломийського міськрайонного суду Івано- 

Франківської області П»ятковський В.І. збори суддів оголосив розпочатими.

Присутні на зборах сім суддів Коломийського міськрайонного суду Івано- 

Франківської області, зокрема : Беркещук Б.Б., Васильковський В.В., Димашок В.П., 

Калинюк О.П., Потятинник Ю.Р., П»ятковський В.І., Хільчук 1.1.

П»ятковський В.І. запропонував обрати президію для ведення зборів.

Поступила пропозиція обрати робочу президію у складі двох чоловік, а саме 

головою зборів - П»ятковського В.І., секретарем зборів -  Васильковського В.В.

Інших пропозицій не поступило.

Проголосували: за пропозицію щодо кількісного складу та персонального складу 

президії -  одноголосно.

Обрано до складу президії : головою -  Пятковського В.І., секретарем -  

Васильковського В.В.

Головуючий проінформував присутніх про порядок денний зборів у який вноситься 

єдине питання про внесення змін у Положення про збори суддів Коломийського 

міськрайонного суду з ціллю приведення його у відповідність до Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» від 2.06.2016 та оголосив службову записку керівника 

апарату Коломийського міськрайонного суду в якій детально, постаттєво викладено 

тексти нової редакції статей вищевказаного закону та пункти і підпункти Положення до 

яких слід внести зміни .

Після обговорення оголошених змін, судді одноголосно вирішили підтримати 

доцільність внесення запропонованих у службовій записці змін до Положення про збори 

суддів Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області з ціллю 

приведення його у відповідність до ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» від 02 червня 

2016 року, а саме:
в підпункті 1.2. п. 1 Положення про збори суддів нашого суду (далі - Положення) 

цифри «124» та слова «судів і», «соціального захисту», «із» замінити на цифри 

«126», та відповідні слова «судів та», «соціальний захист», «зі».
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підпункті 1.3. п. 1. Положення посилання на статті «126-132» замінити статтями 

«126-134».

підпункті 2.5. Положення після слів «Вищого спеціалізованого суду» доповнити 

словами «України з розгляду цивільних і кримінальних справ», 

підпункті 3.6. Положення слова «представники громадськості, представники 

засобів масової інформації» замінити словами «представники громадських 

об’єднань, журналісти».

в абзаці 2 підпункту 3.8. Положення слова та цифри «пункту 4 частини першої 

статті 41» виключити.

в абзаці 2 підпункту 3.8. Положення після слів «про звільнення судді з посади» 

доповнити словами «а також у зв’язку з припиненням повноважень судді», 

в абзаці першому підпункту 5.1. Положення слова «в редакції Закону України від 

12 лютого 2015 року № 192-УІІІ» виключити.

абзац другий підпункту 5.1. пункт 5 викласти в такій редакції : «Голова 

Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області та обирається на 

посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості 

суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк 

повноважень судді, у порядку, визначеному законом».

підпункт 5.1. Положення після 2 абзацу доповнити: « Суддя, обраний на 

адміністративну посаду, не може обіймати одну адміністративну посаду цього суду 

більш як два строки поспіль, якщо інше не передбачено законом.» 

підпункт 5.2. Положення після абзацу першого доповнити новим абзацом такого 

змісту: «Про заплановане проведення виборів суддів на адміністративні посади в 

Коломийському міськрайонному суді Івано-Франківської області повідомляється 

Рада суддів України, за три дні до проведення зборів, для надання можливості 

представникові названої Ради бути присутнім під час таких виборів, 

в підпункті 5.19. Положення після абзацу другого доповнити новим абзацом такого 

змісту: «Підставою для звільнення судді з адміністративної посади є його заява або 

триваюче незадовільне виконання обов’язків голови суду відповідно, систематичне 

або грубе одноразове порушення закону при їх виконанні.»

в підпункті 5.19. Положення після абзацу третього доповнити новим абзацом 

такого змісту: «Суддя, якого достроково звільнено з адміністративної посади в суді 

(крім звільнення з адміністративної посади за його заявою), не може бути обраний 

на будь-яку адміністративну посаду в судах протягом двох років з дня такого 

дострокового звільнення.»
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підпункт 5.19. Положення доповнити новим абзацом такого змісту: «Звільнення з 

посади судді, припинення його повноважень як судді, а також закінчення строку, 

на який судцю обрано на адміністративну посаду в суді, припиняє його 

повноваження на адміністративній посаді.»

2. Зобов’язати керівника апарату суду оприлюднити зміни до Положення на 

офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного робочого дня 

після проведення цих зборів.

Збори оголошені закінченими о 12 год. 20 хв.

Пятковський В.І.

Васильковський В.В.


